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 ச�ற்ல்றாரகள ெதிலலவபளகளதில் மனத்தபகப்புககு 
(stress) உளளாகதின்்றனர. உஙகளுப்டய 
வாழகபகயதின் எந்த மாற்்றமும் மனத்தபகப்புககு 
காரணமாகலாம். நீஙகள இருககும் நதிபலபமயும் 
மனத்தபகப்ப� உருவாககலாம். ்தாஙகமுடியாது 
என நீஙகள உணரும் ல�ாது மனத்தபகப்பு 
ஒரு �திரச்ெதிபனயாக மா்றலாம். வாழகபக 
கடடுப்�ாடடுககுள இல்லாமல் ல�ாவது ல�ால  
நீஙகள உணரலாம். 

 உ்டல்ாீ்ததியான, மனாீ்ததியான அல்லது 
உணரச்ெதிாீ்ததியான மனத்தபகப்பு அ்றதிகு்றதிகள 
உஙகளுககு இருககலாம். அவற்ப்றக கவனதியுஙகள 
அதது்டன் உஙகளதில் கவனம் செலுததுஙகள. 
கப்தப்�்தற்கு ஒருவபரக கணடு�திடியுஙகள. 
நண�ரகளதி்டம் அல்லது நதிபுணரகளதி்டம் உ்தவதி 
லகளுஙகள.

 அலனகமாலனார மனத்தபகப்புககான ஒரு 
எ்ததிரவதிபனயாக லகா�தப்தக காடடுகதின்்றனர. 
எல்லலாருககும் ெதிலலவபளகளதில் லகா�ம் வருகதின்்றது. 
லகா�ம் ஒரு உணரவு என்�ப்த நதிபனவதில் 
பவத்ததிருஙகள. நீஙகள உணரவப்த உஙகளால் 
கடடுப்�டுத்த முடியாது. ஆனால் உஙகளுப்டய 
லகா�த்தால் என்ன செயகதி்றீரகள என்�ப்தக 
கடடுப்�டுத்தலாம். ஒருவபரப்  
புண�டுததுவ்தற்கு லகா�மாக இருப்�ப்த  
ஒரு ல�ாதும் காரணம் காட்ட முடியாது. 

மனத்தபகப்ப�க பகயாளல்

 அ்ததிகளவதில் மனத்தபகப்புளள ல�ாது 
அலனகமானவரகள கவபல அப்டகதின்்றாரகள. 
உஙகளுப்டய வாழகபகயதில் மகதிழச்ெதியற்்ற வதி்டயஙகள 
ந்டககும் ல�ாது மனத்தபகப்�ாக இருககும். 
உஙகபளக கவனதிப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
கவபல உணரவுகபள வதிபரவாகப் ல�ாகக அல்லது 
அபவ லமாெமப்டவப்தத ்தடுப்�்தற்கு உஙகளுககு 
நீஙகலள உ்தவ முடியும். ஒரு நண�ரு்டன் கப்தயுஙகள. 
உஙகளுககு மகதிழச்ெதி ்தரும் ஒன்ப்றச் செயயுஙகள. 

 நாஙகள அன்�ாக இருப்�வரகளதின் அன்பு்டனும் 
ஆ்தரவு்டனும் எஙகளதில் �லரால் கவபலயான 
உணரவுகபள ம்றககவும் நன்கு உணரவும் முடியும். 

 அலனகமான கலனடியரகள ்தஙகளுப்டய 
வாழகபகயதின் ெதிலலநரத்ததில் மனத்தபகப்ப� 
அப்டகதின்்றனர. ெதிலலவபளகளதில், நீஙகள செயயும் 
எதுவும் உஙகபள நன்கு உணரச் செயய மாட்டாது. 
�தி்றகும் நீஙகள ஆ்தரவற்்ற, நம்�திகபகயற்்ற 
நதிபலபய உணரவீரகள. எப்தப் �ற்்றதியும் நீஙகள 
அ்ததிகம் கவபலப்�்ட மாடடீரகள. நீஙகள எதுவும் 
செயயா்ததிருந்தால் இவவபகயான மனத்தபகப்பு 
லமாெமப்டயலாம்.

 கவுன்ெதிலிங மற்றும் மருநது மூலம் மனத்தபகப்புககு 
உ்தவதி கதிப்டககலாம். நதிபுணரகளதின் உ்தவதிபய 
நாடுஙகள.

 உஙகளுககுத ல்தபவயான உ்தவதிபய நீஙகள ச�றுவது 
உஙகளுககும் உஙகள �திளபளககும் அவெதியமானது. 

 உஙகளுப்டய லகா�தப்தக பகயாளுவ்ததில் 
உஙகளுககுப் �திரச்ெதிபன இருந்தால், உஙகளுககு 
அடிககடி லகா�ம் வந்தால் அல்லது உஙகளுப்டய 
�திளபளபயப் புண�டுத்தலாம் என உஙகளுககுப் 
�யமதிருந்தால் உ்தவதிபய நாடுஙகள. 

 
 மனத்தபகப்ப�க பகயாளுவ்தற்கான  

லநரமப்ற வழதிகள
•	நண�ரகளு்டனும் குடும்�த்தவரு்டனும் கப்தத்தல்
•	உ்தவதி லகட்டல்
•	நன்கு ொப்�தி்டல்
•	உ்டற்�யதிற்ெதி செய்தல்
•	ல�ாதுமான ஓயவு எடுத்தல்
•	ஒரு கவுன்ெதிலரு்டன் கப்தத்தல்

 �திரச்ெதிபனகபள உருவாககககூடிய பகயாளல் 
வழதிகள

•	புபக�திடித்தல்
•	மது�ானம்
•	ல�ாப்தப் ச�ாருளகள
•	சூ்தாட்டம்
•	இபணயத்ததில் அ்ததிக லநரம் செலவுசெய்தல் 

மற்றும் video games வதிபளயா்டல்
 உஙகளுப்டய �திளபளககு 

ஒரு உ்தாரணமாக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய மனத்தபகப்ப�க 
பகயாள லநரமப்ற வழதிகபளத 
ச்தாதிவு செயயுஙகள. 
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 ச�ற்ல்றாரகள ெதிலலவபளகளதில் மனத்தபகப்புககு 
(stress) உளளாகதின்்றனர. உஙகளுப்டய 
வாழகபகயதின் எந்த மாற்்றமும் மனத்தபகப்புககு 
காரணமாகலாம். நீஙகள இருககும் நதிபலபமயும் 
மனத்தபகப்ப� உருவாககலாம். ்தாஙகமுடியாது 
என நீஙகள உணரும் ல�ாது மனத்தபகப்பு 
ஒரு �திரச்ெதிபனயாக மா்றலாம். வாழகபக 
கடடுப்�ாடடுககுள இல்லாமல் ல�ாவது ல�ால  
நீஙகள உணரலாம். 

 உ்டல்ாீ்ததியான, மனாீ்ததியான அல்லது 
உணரச்ெதிாீ்ததியான மனத்தபகப்பு அ்றதிகு்றதிகள 
உஙகளுககு இருககலாம். அவற்ப்றக கவனதியுஙகள 
அதது்டன் உஙகளதில் கவனம் செலுததுஙகள. 
கப்தப்�்தற்கு ஒருவபரக கணடு�திடியுஙகள. 
நண�ரகளதி்டம் அல்லது நதிபுணரகளதி்டம் உ்தவதி 
லகளுஙகள.

 அலனகமாலனார மனத்தபகப்புககான ஒரு 
எ்ததிரவதிபனயாக லகா�தப்தக காடடுகதின்்றனர. 
எல்லலாருககும் ெதிலலவபளகளதில் லகா�ம் வருகதின்்றது. 
லகா�ம் ஒரு உணரவு என்�ப்த நதிபனவதில் 
பவத்ததிருஙகள. நீஙகள உணரவப்த உஙகளால் 
கடடுப்�டுத்த முடியாது. ஆனால் உஙகளுப்டய 
லகா�த்தால் என்ன செயகதி்றீரகள என்�ப்தக 
கடடுப்�டுத்தலாம். ஒருவபரப்  
புண�டுததுவ்தற்கு லகா�மாக இருப்�ப்த  
ஒரு ல�ாதும் காரணம் காட்ட முடியாது. 

மனத்தபகப்ப�க பகயாளல்

 அ்ததிகளவதில் மனத்தபகப்புளள ல�ாது 
அலனகமானவரகள கவபல அப்டகதின்்றாரகள. 
உஙகளுப்டய வாழகபகயதில் மகதிழச்ெதியற்்ற வதி்டயஙகள 
ந்டககும் ல�ாது மனத்தபகப்�ாக இருககும். 
உஙகபளக கவனதிப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
கவபல உணரவுகபள வதிபரவாகப் ல�ாகக அல்லது 
அபவ லமாெமப்டவப்தத ்தடுப்�்தற்கு உஙகளுககு 
நீஙகலள உ்தவ முடியும். ஒரு நண�ரு்டன் கப்தயுஙகள. 
உஙகளுககு மகதிழச்ெதி ்தரும் ஒன்ப்றச் செயயுஙகள. 

 நாஙகள அன்�ாக இருப்�வரகளதின் அன்பு்டனும் 
ஆ்தரவு்டனும் எஙகளதில் �லரால் கவபலயான 
உணரவுகபள ம்றககவும் நன்கு உணரவும் முடியும். 

 அலனகமான கலனடியரகள ்தஙகளுப்டய 
வாழகபகயதின் ெதிலலநரத்ததில் மனத்தபகப்ப� 
அப்டகதின்்றனர. ெதிலலவபளகளதில், நீஙகள செயயும் 
எதுவும் உஙகபள நன்கு உணரச் செயய மாட்டாது. 
�தி்றகும் நீஙகள ஆ்தரவற்்ற, நம்�திகபகயற்்ற 
நதிபலபய உணரவீரகள. எப்தப் �ற்்றதியும் நீஙகள 
அ்ததிகம் கவபலப்�்ட மாடடீரகள. நீஙகள எதுவும் 
செயயா்ததிருந்தால் இவவபகயான மனத்தபகப்பு 
லமாெமப்டயலாம்.

 கவுன்ெதிலிங மற்றும் மருநது மூலம் மனத்தபகப்புககு 
உ்தவதி கதிப்டககலாம். நதிபுணரகளதின் உ்தவதிபய 
நாடுஙகள.

 உஙகளுககுத ல்தபவயான உ்தவதிபய நீஙகள ச�றுவது 
உஙகளுககும் உஙகள �திளபளககும் அவெதியமானது. 

 உஙகளுப்டய லகா�தப்தக பகயாளுவ்ததில் 
உஙகளுககுப் �திரச்ெதிபன இருந்தால், உஙகளுககு 
அடிககடி லகா�ம் வந்தால் அல்லது உஙகளுப்டய 
�திளபளபயப் புண�டுத்தலாம் என உஙகளுககுப் 
�யமதிருந்தால் உ்தவதிபய நாடுஙகள. 
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•	உ்டற்�யதிற்ெதி செய்தல்
•	ல�ாதுமான ஓயவு எடுத்தல்
•	ஒரு கவுன்ெதிலரு்டன் கப்தத்தல்

 �திரச்ெதிபனகபள உருவாககககூடிய பகயாளல் 
வழதிகள
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ஒரு உ்தாரணமாக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய மனத்தபகப்ப�க 
பகயாள லநரமப்ற வழதிகபளத 
ச்தாதிவு செயயுஙகள. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 மதிகவும் முககதியமானது எது எனத ்தீரமானதியுஙகள. 
ச�ாருளகபள வதி்ட மனதி்தரகள மதிகவும் 
முககதியமானவரகள. எப்ல�ாதும் உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கடடி ்தழுவுவதும், உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் வதிபளயாடுவதும் அவனு்டன் 
கப்தப்�தும் முககதியமாகும்.

 
 சுத்ததப்த வதி்ட ஒழுஙகு மதிகவும் முககதியமானது. 

மரத்தள�ா்டஙகளதிலுளள தூெதிபய எவரும் 
காணமாட்டாரகள, ஆனால் நதிலம் பூராவும் 
�ரவதிககதி்டககும் வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள 
ஆ�த்தானபவ ஆகும். வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபளப் 
ச�டடி ஒன்்றதில் ல�ாடடு, அந்தப் ச�டடிபய ஒரு 
மூபலயதில் பவயுஙகள. அப்ற மதிகவும் ஒழுஙகாக 
இருககும், நீஙகள அப்தப் �ற்்றதி நன்்றாக உணரவீரகள, 
அதது்டன் அப்�டிச் செயவ்தற்கு ஒரு ெதில நதிமதி்டஙகள 
மடடுலம எடுககும்.

உஙகளுப்டய வாழகபகபய எளதி்தான்தாககுஙகள.

  எது காத்ததிருககும்? 
 இந்த லவபல கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு 

லவபலயா அல்லது செயய லவணடிய ஒரு லவபலயா? 
 உஙகளுககு அ்ததிகளவதில் லவபல இருப்�து ல�ால 

நீஙகள உணரும் ல�ாது ெற்று ஓயசவடுதது �டடியல் 
ஒன்ப்றப் ல�ாடுஙகள. நீஙகள செயய லவணடும் என 
நீஙகள நதிபனககும் எல்லா லவபலகபளயும் எழுதுஙகள. 
ஒவசவாரு லவபலயும் கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு 
லவபலயா அல்லது செயய லவணடிய ஒரு லவபலயா 
எனத ்தீரமானதியுஙகள. மு்தலில் கட்டாயம் செயய 
லவணடிய லவபலகபளச் செயயுஙகள. செயய லவணடிய 
லவபலகபளப் �ற்்றதி நீஙகள உ்டனடியாகச் ெதிந்ததிகக 
லவணடிய்ததில்பல. அவற்ப்றப் �தின்னர செயயலாம். 

 கட்டாயம் செயய லவணடிய லவபலகளுககு 
உ்தாரணஙகள:

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு உணவூட்டல்.
•	சுகவீனமுற்்ற ஒரு �திளபளபயப் �ராமாதித்தல்.
•	சகாஞெம் ஓயவும் ல்தகப்�தியாெமும் எடுத்தல்.
•	உஙகளுப்டய கட்டணச் ெீடடுககளுககுப் 

�ணம்செலுத்தல். 
• உஙகளுப்டய �திளபள �ா்டொபலககு அல்லது 

ெதிறுவர �ராமாதிப்�கததுககுச் (daycare) செல்வப்த 
உறு்ததிப்�டுத்தல்.

 செயய லவணடிய லவபலகளுககு உ்தாரணஙகள:
•	நதிலதப்தச் சுத்தம்செய்தல். 
•	உடுப்புத ல்தாயத்தல்
•	குளதியலப்றபயச் சுத்தம்செய்தல்
•	புல் சவட்டல்.

 செயய லவணடிய லவபலகபள நீஙகள முடிவதில்லாமல் 
கால்தாம்தமாகக முடியாது. நீஙகள அணதிவ்தற்கு 
சுத்தமான உடுப்பு எதுவும் இல்பல என்்றால் உடுப்புத 
ல்தாயத்தல் கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு லவபல 
ஆகும்! உஙகபளலய லகளுஙகள. “இந்த லவபலபய 
நான் செயயாவதிட்டால் லமாெமாக ஏ்தாவது ந்டககுமா?” 
�்ததில் ஆம் என்்றால், அது கட்டாயம் செயய லவணடிய 
ஒரு லவபல ஆகும் 

 கட்டாயம் செயய லவணடிய லவபலகபளச் செயவ்தற்கு 
உஙகளுப்டய லநரதப்தச் செலவழதியுஙகள. அதது்டன் 
உஙகளுப்டய குடும்�த்தவரு்டனும் நண�ரகளு்டனும் 
மகதிழச்ெதியாக இருஙகள. 

 எ்தற்கு நீஙகள உ்தவதி ச�்றலாம்?
 உஙகளுப்டய ெமூகத்ததில் ல்தடுஙகள.
 அயலவரகள, நண�ரகள மற்றும் குடும்�த்தவரகளதின் 

உ்தவதியும் ஆ்தரவும் அலனகமான �திரச்ெதிபனகபளக 
பகயாளுவப்த எளதி்தாககலாம். உஙகளுப்டய 
குடும்�த்தவரு்டனும் நண�ரகளு்டனும் ச்தா்டர�தில் 
இருஙகள. ஏபனயவரகபளயும் ஊ்டாடுஙகள. 

•	ஒரு குழுவாக உணபவ வாஙகுஙகள மற்றும் 
ெபமயுஙகள அல்லது ஒரு ெமூக ெபமயலப்றத 
்ததிட்டதப்தப் �யன்�டுததுஙகள.

•	லமாட்டார வாகனத்ததில் இன்சனாருவரு்டன் லெரநது 
ல�ாவ்தற்கான ஒழுஙகுகபளச் செயயுஙகள.

•	ஒரு �திளபளப்�ராமாதிப்புக கூடடு்றவதில் (babysitting 
co-op) இபணயுஙகள. Co-op ஒன்்றதில், 
�ணம்செலுததுவ்தற்குப் �்ததிலாக ச�ற்ல்றாரகள 
�திளபளப்�ராமாதிப்பு லநரதப்தப் �ண்டமாற்றுச் 
செயகதி்றாரகள.

 லவபலபயப் �ஙகதிடுஙகள. எல்லாவற்ப்றயும் 
நீஙகலள செயய லவணடிய்ததில்பல. ொத்ததியமானால், 
உஙகளுப்டய துபணவரு்டன் லவபலபயப் 
�ஙகதிடுஙகள. நண�ரகளதி்டமும் குடும்� 
அஙகத்தவரகளதி்டமும் உ்தவதி லகளுஙகள. நீஙகள ஓயவு 
எடுககும் ல�ாது ஒரு ெதில மணதி லநரததுககு உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கவனதிககும்�டி உஙகளுப்டய அயலவர 
ஒருவபர அல்லது நண�ர ஒருவபரக லகளுஙகள. 
�்ததிலாக அவளுப்டய குழநப்த நீஙகள கவனதிககலாம் 
அல்லது லவறு ஏ்தாவது உ்தவதி செயயலாம்.

 �திரச்ெதிபனகள ந்டகக முன்ல� அவற்றுககுத ்தயாராக 
இருஙகள. �திரச்ெதிபனகபள பகயாளும் வபக �ற்்றதி 
ஏற்கனலவ நீஙகள ்ததிட்டமதிடடிருந்தால், அபவ 
ெதி்றதியபவயாகத ச்தாதியும். உஙகளுப்டய �திளபளககுக 
காயச்ெல் வந்தால் நீஙகள என்ன செயவீரகள? அல்லது 
உஙகளுப்டய �திளபளப்�ராமாதிப்�ாளர சுகவீனமுற்்றால் 
நீஙகள என்ன செயவீரகள?

 நீஙகள செய்தபவ �ற்்றதிப் 
ச�ருபமப்�டுஙகள. நீஙகள 
செய்தா்தபவ �ற்்றதிக குற்்ற 
உணரவு சகாளள லவண்டாம்.

 
 உஙகளால் முடியுமானளவுககு ஏற்�ாடடு்டன் இருஙகள. 

ஒவசவாரு நாளும் நீஙகள செயய லவணடியபவ �ற்்றதி 
ஒரு �டடியல் ல�ாடுஙகள. இது, உணவு ்தயாாதித்தல், 
சுத்தம் செய்தல், ெதின்னச் ெதின்ன லவபலகள, 
நதியமனஙகள, மற்றும் அந்த நாளதில் நீஙகள செயய 
லவணடிய லவறு ஏ்தாவற்ப்றயும் உளள்டககலாம்.

 லவபலகபளத துாதி்தமாகவும் சுல�மாகவும் செயது 
முடிககககூடிய வழதிகபளப் �ாருஙகள. லநரம் 
மற்றும் ெக்ததிபயச் லெமதிப்�்தற்கு வழதிகள உளளன. 
உ்தாரணததுககு, இரணடு லவபள உணவுககு 
ல�ாதுமான stew ்தயாரசெயயுஙகள, �தின்னர 
இன்சனாரு நாளுககாக அபரவாெதிபய உப்றய 
பவயுஙகள. உஙகளால் முடிந்தளவுககு வதி்டயஙகபளத 
ச்தாபலல�ெதியதில் அல்லது இபணயத்ததில் செயயுஙகள.
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 மதிகவும் முககதியமானது எது எனத ்தீரமானதியுஙகள. 
ச�ாருளகபள வதி்ட மனதி்தரகள மதிகவும் 
முககதியமானவரகள. எப்ல�ாதும் உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கடடி ்தழுவுவதும், உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் வதிபளயாடுவதும் அவனு்டன் 
கப்தப்�தும் முககதியமாகும்.

 
 சுத்ததப்த வதி்ட ஒழுஙகு மதிகவும் முககதியமானது. 

மரத்தள�ா்டஙகளதிலுளள தூெதிபய எவரும் 
காணமாட்டாரகள, ஆனால் நதிலம் பூராவும் 
�ரவதிககதி்டககும் வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள 
ஆ�த்தானபவ ஆகும். வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபளப் 
ச�டடி ஒன்்றதில் ல�ாடடு, அந்தப் ச�டடிபய ஒரு 
மூபலயதில் பவயுஙகள. அப்ற மதிகவும் ஒழுஙகாக 
இருககும், நீஙகள அப்தப் �ற்்றதி நன்்றாக உணரவீரகள, 
அதது்டன் அப்�டிச் செயவ்தற்கு ஒரு ெதில நதிமதி்டஙகள 
மடடுலம எடுககும்.

உஙகளுப்டய வாழகபகபய எளதி்தான்தாககுஙகள.

  எது காத்ததிருககும்? 
 இந்த லவபல கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு 

லவபலயா அல்லது செயய லவணடிய ஒரு லவபலயா? 
 உஙகளுககு அ்ததிகளவதில் லவபல இருப்�து ல�ால 

நீஙகள உணரும் ல�ாது ெற்று ஓயசவடுதது �டடியல் 
ஒன்ப்றப் ல�ாடுஙகள. நீஙகள செயய லவணடும் என 
நீஙகள நதிபனககும் எல்லா லவபலகபளயும் எழுதுஙகள. 
ஒவசவாரு லவபலயும் கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு 
லவபலயா அல்லது செயய லவணடிய ஒரு லவபலயா 
எனத ்தீரமானதியுஙகள. மு்தலில் கட்டாயம் செயய 
லவணடிய லவபலகபளச் செயயுஙகள. செயய லவணடிய 
லவபலகபளப் �ற்்றதி நீஙகள உ்டனடியாகச் ெதிந்ததிகக 
லவணடிய்ததில்பல. அவற்ப்றப் �தின்னர செயயலாம். 

 கட்டாயம் செயய லவணடிய லவபலகளுககு 
உ்தாரணஙகள:

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு உணவூட்டல்.
•	சுகவீனமுற்்ற ஒரு �திளபளபயப் �ராமாதித்தல்.
•	சகாஞெம் ஓயவும் ல்தகப்�தியாெமும் எடுத்தல்.
•	உஙகளுப்டய கட்டணச் ெீடடுககளுககுப் 

�ணம்செலுத்தல். 
• உஙகளுப்டய �திளபள �ா்டொபலககு அல்லது 

ெதிறுவர �ராமாதிப்�கததுககுச் (daycare) செல்வப்த 
உறு்ததிப்�டுத்தல்.

 செயய லவணடிய லவபலகளுககு உ்தாரணஙகள:
•	நதிலதப்தச் சுத்தம்செய்தல். 
•	உடுப்புத ல்தாயத்தல்
•	குளதியலப்றபயச் சுத்தம்செய்தல்
•	புல் சவட்டல்.

 செயய லவணடிய லவபலகபள நீஙகள முடிவதில்லாமல் 
கால்தாம்தமாகக முடியாது. நீஙகள அணதிவ்தற்கு 
சுத்தமான உடுப்பு எதுவும் இல்பல என்்றால் உடுப்புத 
ல்தாயத்தல் கட்டாயம் செயய லவணடிய ஒரு லவபல 
ஆகும்! உஙகபளலய லகளுஙகள. “இந்த லவபலபய 
நான் செயயாவதிட்டால் லமாெமாக ஏ்தாவது ந்டககுமா?” 
�்ததில் ஆம் என்்றால், அது கட்டாயம் செயய லவணடிய 
ஒரு லவபல ஆகும் 

 கட்டாயம் செயய லவணடிய லவபலகபளச் செயவ்தற்கு 
உஙகளுப்டய லநரதப்தச் செலவழதியுஙகள. அதது்டன் 
உஙகளுப்டய குடும்�த்தவரு்டனும் நண�ரகளு்டனும் 
மகதிழச்ெதியாக இருஙகள. 

 எ்தற்கு நீஙகள உ்தவதி ச�்றலாம்?
 உஙகளுப்டய ெமூகத்ததில் ல்தடுஙகள.
 அயலவரகள, நண�ரகள மற்றும் குடும்�த்தவரகளதின் 

உ்தவதியும் ஆ்தரவும் அலனகமான �திரச்ெதிபனகபளக 
பகயாளுவப்த எளதி்தாககலாம். உஙகளுப்டய 
குடும்�த்தவரு்டனும் நண�ரகளு்டனும் ச்தா்டர�தில் 
இருஙகள. ஏபனயவரகபளயும் ஊ்டாடுஙகள. 

•	ஒரு குழுவாக உணபவ வாஙகுஙகள மற்றும் 
ெபமயுஙகள அல்லது ஒரு ெமூக ெபமயலப்றத 
்ததிட்டதப்தப் �யன்�டுததுஙகள.

•	லமாட்டார வாகனத்ததில் இன்சனாருவரு்டன் லெரநது 
ல�ாவ்தற்கான ஒழுஙகுகபளச் செயயுஙகள.

•	ஒரு �திளபளப்�ராமாதிப்புக கூடடு்றவதில் (babysitting 
co-op) இபணயுஙகள. Co-op ஒன்்றதில், 
�ணம்செலுததுவ்தற்குப் �்ததிலாக ச�ற்ல்றாரகள 
�திளபளப்�ராமாதிப்பு லநரதப்தப் �ண்டமாற்றுச் 
செயகதி்றாரகள.

 லவபலபயப் �ஙகதிடுஙகள. எல்லாவற்ப்றயும் 
நீஙகலள செயய லவணடிய்ததில்பல. ொத்ததியமானால், 
உஙகளுப்டய துபணவரு்டன் லவபலபயப் 
�ஙகதிடுஙகள. நண�ரகளதி்டமும் குடும்� 
அஙகத்தவரகளதி்டமும் உ்தவதி லகளுஙகள. நீஙகள ஓயவு 
எடுககும் ல�ாது ஒரு ெதில மணதி லநரததுககு உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கவனதிககும்�டி உஙகளுப்டய அயலவர 
ஒருவபர அல்லது நண�ர ஒருவபரக லகளுஙகள. 
�்ததிலாக அவளுப்டய குழநப்த நீஙகள கவனதிககலாம் 
அல்லது லவறு ஏ்தாவது உ்தவதி செயயலாம்.

 �திரச்ெதிபனகள ந்டகக முன்ல� அவற்றுககுத ்தயாராக 
இருஙகள. �திரச்ெதிபனகபள பகயாளும் வபக �ற்்றதி 
ஏற்கனலவ நீஙகள ்ததிட்டமதிடடிருந்தால், அபவ 
ெதி்றதியபவயாகத ச்தாதியும். உஙகளுப்டய �திளபளககுக 
காயச்ெல் வந்தால் நீஙகள என்ன செயவீரகள? அல்லது 
உஙகளுப்டய �திளபளப்�ராமாதிப்�ாளர சுகவீனமுற்்றால் 
நீஙகள என்ன செயவீரகள?

 நீஙகள செய்தபவ �ற்்றதிப் 
ச�ருபமப்�டுஙகள. நீஙகள 
செய்தா்தபவ �ற்்றதிக குற்்ற 
உணரவு சகாளள லவண்டாம்.

 
 உஙகளால் முடியுமானளவுககு ஏற்�ாடடு்டன் இருஙகள. 

ஒவசவாரு நாளும் நீஙகள செயய லவணடியபவ �ற்்றதி 
ஒரு �டடியல் ல�ாடுஙகள. இது, உணவு ்தயாாதித்தல், 
சுத்தம் செய்தல், ெதின்னச் ெதின்ன லவபலகள, 
நதியமனஙகள, மற்றும் அந்த நாளதில் நீஙகள செயய 
லவணடிய லவறு ஏ்தாவற்ப்றயும் உளள்டககலாம்.

 லவபலகபளத துாதி்தமாகவும் சுல�மாகவும் செயது 
முடிககககூடிய வழதிகபளப் �ாருஙகள. லநரம் 
மற்றும் ெக்ததிபயச் லெமதிப்�்தற்கு வழதிகள உளளன. 
உ்தாரணததுககு, இரணடு லவபள உணவுககு 
ல�ாதுமான stew ்தயாரசெயயுஙகள, �தின்னர 
இன்சனாரு நாளுககாக அபரவாெதிபய உப்றய 
பவயுஙகள. உஙகளால் முடிந்தளவுககு வதி்டயஙகபளத 
ச்தாபலல�ெதியதில் அல்லது இபணயத்ததில் செயயுஙகள.
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 சுயம்ததிப்ப�க கடடிசயழுப்புஙகள. நீஙகள 
ஒரு நல்ல மனதி்தன் எனச் சொல்லும் உஙகளதின் 
உளளுணரலவ சுயம்ததிப்பு ஆகும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் சுயம்ததிப்ப�க கடடிசயழுப்புவது ஒரு 
ச�ற்ல்றாராக இருநது நீஙகள செயயும் லவபலயதின் 
ஒரு �கு்ததி ஆகும். �ாதுகாப்ப�யும், அன்ப�யும் 
புாதிநதுசகாளளப்�்டபலயும் அவள உணரவ்தற்கு 
நீஙகள உ்தவுஙகள. 

 உஙகளுககு எப்�டி? �ாதுகாப்ப�யும், அன்ப�யும் 
புாதிநதுசகாளளப்�்டபலயும் நீஙகள உணரவ்தற்கு 
உ்தவககூடிய எப்த நீஙகள செயயலாம்?

ச�ற்ல்றார
உஙகபளப் �ற்்றதி நல்ல்தாக  
உணரல்

 உஙகபள நன்்றாக பவத்ததிருஙகள. உஙகபள 
நீஙகள கவனதிககும் ல�ாது நீஙகள மாதியாப்தககு 
உாதியவர என உஙகளுப்டய �திளபளககு நீஙகள 
காடடுகதி்றீரகள. உஙகளுப்டய �திளபள ்தன்பனயும் 
ம்ததிககக கற்றுகசகாளளும். ஒவசவாரு நாளும் 
ஏ்தாவது ஒரு நல்ல வதி்டயதப்த உஙகளுககாகச் செயய 
முயற்ெதியுஙகள. நீஙகள அ்தற்குத ்தகு்ததியுப்டயவர. 

 உஙகளுப்டய கலாொர மரபுகபளப் �தின்�ற்றுஙகள. 
ச�றுமானஙகள, நம்�திகபககள, மரபுகள, �ழகக 
வழககஙகள ல�ான்்ற உஙகளுப்டய கலாொரத்ததில் 
உளள உஙகளுககு மதிகவும் முககதியமான வதி்டயஙகள 
�ற்்றதி உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. 

 உஙகளுப்டய கலாொர நம்�திகபககள, உஙகபளச் 
சூழவுளளவரகளதின் நம்�திகபககளதிலிருநது 
லவறு�ட்டபவயாக இருககதின்்றன என்�்தற்காக 
அவற்ப்ற நீஙகள பகவதி்ட லவணடிய்ததில்பல. 
அவன் எஙகதிருநது வந்தான் என்�தும், இப்ல�ாது 
அவன் எஙகதிருககதின்்றான் என்�தும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககுத ச்தாதியலவணடும்.

 குடும்� உணவு ஒன்ப்றச் ெபமயுஙகள
 நீஙகள வளரும் ல�ாது நீஙகள ொப்�திட்ட  

வதிலெ்டமான உணவுகள உஙகளுககு 
நதிபனவதிருககதின்்ற்தா? வரு்டத்ததின் ெதில 
�திரத்ததிலயகமான லநரஙகளதில் கு்றதித்த உணவுகபள 
நீஙகள ொப்�திடடீரகளா? உஙகளுப்டய நதிபனவுகபள 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் �கதிரநது சகாளவது்டன் 
அந்த வதிலெ்டமான உணவுகபள அவனு்டன் லெரநது 
்தயாாதியுஙகள. 

 இளம் �திளபளகள கூ்ட நீஙகள ெபமப்�்தற்கு 
உ்தவலாம். ல்தபவயான ச�ாருளகபள நீஙகள 
அளந்தால், அவரகள அப்தப் �ாத்ததிரத்ததினுள 
ல�ா்டலாம். வளரந்த �திளபளகளால் கலகக முடியும். 
அந்தச் ெபமயபல நீஙகள ஒன்்றாகச் செயயும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய குழநப்தப்�ருவ நதிபனவுகபளப் �ற்்றதிக 
கப்தயுஙகள. உஙகளுப்டய வதிலெ்டமான உணபவ 
ஒன்்றாகச் ொப்�திடடு மகதிழுஙகள.

 நீஙகள ெபமககும் ல�ாது, உஙகளுப்டய �திளபள 
�ாதுகாப்�ாக இருப்�ப்த உறு்ததி செயயுஙகள. 
அவனுப்டய உயரந்த க்ததிபரயதில் அவன் இருப்�து 
�ாதுகாப்�ாக இருககலாம். உஙகளுப்டய மட்டத்ததில் 
அவன் இருப்�ான். கூரான உ�கரணஙகள மற்றும் 
சூ்டான லமற்�ரப்புகளதில் இருநது அவபனத ்தளளதி 
பவத்ததிருஙகள. 

 உஙகபளப் �ாராடடுஙகள
 உஙகளுப்டய �திளபள �டுகபகககுப் ல�ான �தின், 

அன்ப்றககு உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் லெரநது 
நீஙகள செய்த நல்லச்தாரு வதி்டயம் �ற்்றதி ஒரு கணம் 
ெதிந்ததியுஙகள. 

 கு்றதிப்ல�டு ஒன்்றதில் உஙகளுப்டய சவற்்றதி �ற்்றதி ஒரு 
ெதில வாரதப்தகள எழுதுஙகள. ஒரு ச�ற்ல்றாராக 
இருப்�து �ற்்றதி நன்்றாக உணர நீஙகள வதிரும்பும் 
ல�ாது உஙகளுப்டய கு்றதிப்ல�டப்ட வாெதியுஙகள. 
உஙகளுப்டய கு்றதிப்புககள, நீஙகள நன்்றாகச் செயயும் 
எல்லா வதி்டயஙகபளயும் உஙகளுககு நதிபனவூடடும். 

 நல்ல லநர நதிபனவுகள
 உஙகளுப்டய �திளபளபய நீஙகள �டுகபகககுப் 

ல�ாடும் ல�ாது, அன்ப்றககு ந்டந்த மூன்று நல்ல 
வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி நதிபனககும்�டி லகளுஙகள. 
ெதின்ன வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி அவள ெதிந்ததிப்�்தற்கு 
உற்ொகமூடடுஙகள. அவளதின் ம்ததிய உணவு 
அவளுககுப் �திடித்த்தா? ஒரு ெதிலனகதி்ததியு்டன் 
வதிபளயாடிய்ததில் அவள மகதிழந்தாளா? உஙகளு்டன் 
லெரநது ஒரு �னதிமனதி்தபன உருவாககதியது 
அவளுககு லவடிகபகயாக இருந்த்தா? உஙகளுப்டய 
ெநல்தாஷமான லநரஙகபளயும் நீஙகள லெரததுக 
சகாளளலாம்.

 உஙகளுககு வதிருப்�மானால், காகதி்தம் ஒன்்றதில் 
மகதிழவான ஒவசவாரு லநரம் �ற்்றதியும் ஒரு ெதில 
வாரதப்தகள எழுதுஙகள. அந்தக காகதி்தஙகபள 
மடிதது ஒரு ச�டடியதினுள ல�ாடுஙகள. நீஙகளும் 
உஙகளுப்டய �திளபளயும் அந்தப் ச�டடிபய 
ாதி�ன்களாலும், நதி்றக காகதி்தஙகளாலும் 
அலஙகாதிககலாம். “நல்லது எதுவும் எனககு 
ஒருல�ாதும் ந்டப்�்ததில்பல!” என உஙகளுப்டய 
�திளபள சொன்னால், அந்தப் ச�டடியதிலிருநது ெதில 
காகதி்தஙகபள எடுதது நல்ல லநர நதிபனவுகபள 
வாெதிததுக காடடுஙகள. 

 மதிக வதிபரவதில், லநரமுகச் ெதிந்தபன உஙகளுப்டயதும் 
உஙகளுப்டய �திளபளயதினதும் �ழககமாக மா்றதிவதிடும். 

 பூரணமாக இருப்�து �ற்்றதிக 
கவபலப்�்டா்தீரகள. உஙகளால் 
முடிந்தளவு செயவது �ற்்றதிச் 
ெநல்தாஷப்�டுஙகள.

  உஙகளுப்டய ்தீரமானம் எடுககும் ்ததி்றபன 
நம்புஙகள. நீஙகள �திளபளவளரககும் முப்ற �திபழ 
என நதிபனப்�வரகள எப்ல�ாதும் இருப்�ாரகள. 
முககதியமான வதி்டயமாக இருப்�து, நீஙகள என்ன 
நதிபனககதி்றீரகள? நீஙகள வதிரும்பு�வரகளதி்டமும் 
நம்பு�வரகளதி்டமும் ஆலலாெபன லகளுஙகள. 
ஏபனயவரகபளப் பு்றககணதியுஙகள.

 உஙகபள மற்்றவரகள ம்ததிகக லவணடுசமன 
எ்ததிர�ாருஙகள. ்தனது ச�ற்ல்றாரகள ஒருவபர ஒருவர 
எப்�டி ந்டததுகதின்்றாரகள என்�ப்தப் �ாரதல்த எப்�டி 
ந்டப்�து என்�ப்த ஒரு �திளபள கற்றுகசகாளகதின்்றது. 
ச�ற்ல்றாரகள ஒருவபர ஒருவர ம்ததித்தால் 
அவரகளுப்டய �திளபளயும் மற்்றவரகபள ம்ததிககக 
கற்றுகசகாளளும். 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 சுயம்ததிப்ப�க கடடிசயழுப்புஙகள. நீஙகள 
ஒரு நல்ல மனதி்தன் எனச் சொல்லும் உஙகளதின் 
உளளுணரலவ சுயம்ததிப்பு ஆகும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் சுயம்ததிப்ப�க கடடிசயழுப்புவது ஒரு 
ச�ற்ல்றாராக இருநது நீஙகள செயயும் லவபலயதின் 
ஒரு �கு்ததி ஆகும். �ாதுகாப்ப�யும், அன்ப�யும் 
புாதிநதுசகாளளப்�்டபலயும் அவள உணரவ்தற்கு 
நீஙகள உ்தவுஙகள. 

 உஙகளுககு எப்�டி? �ாதுகாப்ப�யும், அன்ப�யும் 
புாதிநதுசகாளளப்�்டபலயும் நீஙகள உணரவ்தற்கு 
உ்தவககூடிய எப்த நீஙகள செயயலாம்?

ச�ற்ல்றார
உஙகபளப் �ற்்றதி நல்ல்தாக  
உணரல்

 உஙகபள நன்்றாக பவத்ததிருஙகள. உஙகபள 
நீஙகள கவனதிககும் ல�ாது நீஙகள மாதியாப்தககு 
உாதியவர என உஙகளுப்டய �திளபளககு நீஙகள 
காடடுகதி்றீரகள. உஙகளுப்டய �திளபள ்தன்பனயும் 
ம்ததிககக கற்றுகசகாளளும். ஒவசவாரு நாளும் 
ஏ்தாவது ஒரு நல்ல வதி்டயதப்த உஙகளுககாகச் செயய 
முயற்ெதியுஙகள. நீஙகள அ்தற்குத ்தகு்ததியுப்டயவர. 

 உஙகளுப்டய கலாொர மரபுகபளப் �தின்�ற்றுஙகள. 
ச�றுமானஙகள, நம்�திகபககள, மரபுகள, �ழகக 
வழககஙகள ல�ான்்ற உஙகளுப்டய கலாொரத்ததில் 
உளள உஙகளுககு மதிகவும் முககதியமான வதி்டயஙகள 
�ற்்றதி உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. 

 உஙகளுப்டய கலாொர நம்�திகபககள, உஙகபளச் 
சூழவுளளவரகளதின் நம்�திகபககளதிலிருநது 
லவறு�ட்டபவயாக இருககதின்்றன என்�்தற்காக 
அவற்ப்ற நீஙகள பகவதி்ட லவணடிய்ததில்பல. 
அவன் எஙகதிருநது வந்தான் என்�தும், இப்ல�ாது 
அவன் எஙகதிருககதின்்றான் என்�தும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககுத ச்தாதியலவணடும்.

 குடும்� உணவு ஒன்ப்றச் ெபமயுஙகள
 நீஙகள வளரும் ல�ாது நீஙகள ொப்�திட்ட  

வதிலெ்டமான உணவுகள உஙகளுககு 
நதிபனவதிருககதின்்ற்தா? வரு்டத்ததின் ெதில 
�திரத்ததிலயகமான லநரஙகளதில் கு்றதித்த உணவுகபள 
நீஙகள ொப்�திடடீரகளா? உஙகளுப்டய நதிபனவுகபள 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் �கதிரநது சகாளவது்டன் 
அந்த வதிலெ்டமான உணவுகபள அவனு்டன் லெரநது 
்தயாாதியுஙகள. 

 இளம் �திளபளகள கூ்ட நீஙகள ெபமப்�்தற்கு 
உ்தவலாம். ல்தபவயான ச�ாருளகபள நீஙகள 
அளந்தால், அவரகள அப்தப் �ாத்ததிரத்ததினுள 
ல�ா்டலாம். வளரந்த �திளபளகளால் கலகக முடியும். 
அந்தச் ெபமயபல நீஙகள ஒன்்றாகச் செயயும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய குழநப்தப்�ருவ நதிபனவுகபளப் �ற்்றதிக 
கப்தயுஙகள. உஙகளுப்டய வதிலெ்டமான உணபவ 
ஒன்்றாகச் ொப்�திடடு மகதிழுஙகள.

 நீஙகள ெபமககும் ல�ாது, உஙகளுப்டய �திளபள 
�ாதுகாப்�ாக இருப்�ப்த உறு்ததி செயயுஙகள. 
அவனுப்டய உயரந்த க்ததிபரயதில் அவன் இருப்�து 
�ாதுகாப்�ாக இருககலாம். உஙகளுப்டய மட்டத்ததில் 
அவன் இருப்�ான். கூரான உ�கரணஙகள மற்றும் 
சூ்டான லமற்�ரப்புகளதில் இருநது அவபனத ்தளளதி 
பவத்ததிருஙகள. 

 உஙகபளப் �ாராடடுஙகள
 உஙகளுப்டய �திளபள �டுகபகககுப் ல�ான �தின், 

அன்ப்றககு உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் லெரநது 
நீஙகள செய்த நல்லச்தாரு வதி்டயம் �ற்்றதி ஒரு கணம் 
ெதிந்ததியுஙகள. 

 கு்றதிப்ல�டு ஒன்்றதில் உஙகளுப்டய சவற்்றதி �ற்்றதி ஒரு 
ெதில வாரதப்தகள எழுதுஙகள. ஒரு ச�ற்ல்றாராக 
இருப்�து �ற்்றதி நன்்றாக உணர நீஙகள வதிரும்பும் 
ல�ாது உஙகளுப்டய கு்றதிப்ல�டப்ட வாெதியுஙகள. 
உஙகளுப்டய கு்றதிப்புககள, நீஙகள நன்்றாகச் செயயும் 
எல்லா வதி்டயஙகபளயும் உஙகளுககு நதிபனவூடடும். 

 நல்ல லநர நதிபனவுகள
 உஙகளுப்டய �திளபளபய நீஙகள �டுகபகககுப் 

ல�ாடும் ல�ாது, அன்ப்றககு ந்டந்த மூன்று நல்ல 
வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி நதிபனககும்�டி லகளுஙகள. 
ெதின்ன வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி அவள ெதிந்ததிப்�்தற்கு 
உற்ொகமூடடுஙகள. அவளதின் ம்ததிய உணவு 
அவளுககுப் �திடித்த்தா? ஒரு ெதிலனகதி்ததியு்டன் 
வதிபளயாடிய்ததில் அவள மகதிழந்தாளா? உஙகளு்டன் 
லெரநது ஒரு �னதிமனதி்தபன உருவாககதியது 
அவளுககு லவடிகபகயாக இருந்த்தா? உஙகளுப்டய 
ெநல்தாஷமான லநரஙகபளயும் நீஙகள லெரததுக 
சகாளளலாம்.

 உஙகளுககு வதிருப்�மானால், காகதி்தம் ஒன்்றதில் 
மகதிழவான ஒவசவாரு லநரம் �ற்்றதியும் ஒரு ெதில 
வாரதப்தகள எழுதுஙகள. அந்தக காகதி்தஙகபள 
மடிதது ஒரு ச�டடியதினுள ல�ாடுஙகள. நீஙகளும் 
உஙகளுப்டய �திளபளயும் அந்தப் ச�டடிபய 
ாதி�ன்களாலும், நதி்றக காகதி்தஙகளாலும் 
அலஙகாதிககலாம். “நல்லது எதுவும் எனககு 
ஒருல�ாதும் ந்டப்�்ததில்பல!” என உஙகளுப்டய 
�திளபள சொன்னால், அந்தப் ச�டடியதிலிருநது ெதில 
காகதி்தஙகபள எடுதது நல்ல லநர நதிபனவுகபள 
வாெதிததுக காடடுஙகள. 

 மதிக வதிபரவதில், லநரமுகச் ெதிந்தபன உஙகளுப்டயதும் 
உஙகளுப்டய �திளபளயதினதும் �ழககமாக மா்றதிவதிடும். 

 பூரணமாக இருப்�து �ற்்றதிக 
கவபலப்�்டா்தீரகள. உஙகளால் 
முடிந்தளவு செயவது �ற்்றதிச் 
ெநல்தாஷப்�டுஙகள.

  உஙகளுப்டய ்தீரமானம் எடுககும் ்ததி்றபன 
நம்புஙகள. நீஙகள �திளபளவளரககும் முப்ற �திபழ 
என நதிபனப்�வரகள எப்ல�ாதும் இருப்�ாரகள. 
முககதியமான வதி்டயமாக இருப்�து, நீஙகள என்ன 
நதிபனககதி்றீரகள? நீஙகள வதிரும்பு�வரகளதி்டமும் 
நம்பு�வரகளதி்டமும் ஆலலாெபன லகளுஙகள. 
ஏபனயவரகபளப் பு்றககணதியுஙகள.

 உஙகபள மற்்றவரகள ம்ததிகக லவணடுசமன 
எ்ததிர�ாருஙகள. ்தனது ச�ற்ல்றாரகள ஒருவபர ஒருவர 
எப்�டி ந்டததுகதின்்றாரகள என்�ப்தப் �ாரதல்த எப்�டி 
ந்டப்�து என்�ப்த ஒரு �திளபள கற்றுகசகாளகதின்்றது. 
ச�ற்ல்றாரகள ஒருவபர ஒருவர ம்ததித்தால் 
அவரகளுப்டய �திளபளயும் மற்்றவரகபள ம்ததிககக 
கற்றுகசகாளளும். 

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 அலனகமான பு்ததிய ்தாயமாரகளுககுத ்தீடீர மனநதிபல 
மாற்்றஙகள (“baby blues”) இருககும். இந்தத 
்தீடீர மனநதிபல மாற்்றஙகள ச�ாதுவானபவ. ஒரு 
குழநப்த �தி்றந்த �தின்னர, ்தாயமாரகள உ்டல்ாீ்ததியான, 
மனாீ்ததியான மற்றும் ஓலமான்ாீ்ததியான மாற்்றஙகபள 
அனு�வதிககதின்்றனர. அபம்ததியற்்ற மற்றும் �்தற்்றமான, 
லொகமான மற்றும் கணணீர ெதிநதும் அல்லது 
ெமாளதிககமுடியா்த நதிபலபய நீஙகள உணரக கூடும். 

 உஙகளுப்டய �திளபள �தி்றநது ஒரு ெதில வாரஙகளுள 
இந்தத ்தீடீர மனநதிபல மாற்்றஙகள இல்லாமல் ல�ாக 
லவணடும். உஙகபள நீஙகள கவனதித்தால் இபவ மதிகச் 
சுல�மாக இல்லாமல் ல�ாயவதிடும்.

 நன்கு ொப்�திடுஙகள அதது்டன் உஙகளால் எவவளவு 
முடியுலமா அவவளவுககு நதித்ததிபர சகாளளுஙகள. 
உஙகபளக கஷ்டப்�டுத்தாமல் இருககப் �ாருஙகள. 
உஙகளுககுத ல்தபவயான ல�ாது உ்தவதி லகளுஙகள. 
உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளாதி்டம் 
ஆலலாெபன லகளுஙகள. 

உஙகளுப்டய �திளபள �தி்றந்த �தின்னரான 
உஙகளுப்டய உணரவுகள

 ெதில ்தாயமாரகளுககு மகப்ல�ற்றுககு �தின்னரான 
மனத்தளரச்ெதி இருககும். ெதிலலவபளகளதில் 
அந்தத ்ததிடீரமனநதிபல மாற்்றஙகள இல்லாமல் 
ல�ாகமாட்டாது. அந்த உணரவுகள மதிகவும் 
�ாரதூரமானபவயாக மாறுகதின்்றன. �திளபள �தி்றந்த 
�தின்னர ்தநப்தமாரகளுககும் மனத்தளரச்ெதி வரலாம்

 ஒரு உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளரு்டன் கப்தயுஙகள:
•	�தி்றப்�தின் ஒரு ெதில வாரஙகளுககுள உஙகளுப்டய 

அ்றதிகு்றதிகள இல்லாமல் ல�ாவது ல�ாலத 
ச்தாதியாவதிட்டால்.

•	க்டந்த காலத்ததில் நீஙகள மனத்தளரச்ெதிககு 
உளளாகதியதிருந்தால்

•	நீஙகள கரப்�மாக இருககும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
அ்றதிகு்றதிகள ஆரம்�மாகதியதிருந்தால்

 மகப்ல�ற்றுககு �தின்னரான மனத ்தளரச்ெதியுளள ஒரு 
ச�ற்ல்றாராக நீஙகள இருந்தால், நீஙகள உஙகபள 
கவனதிப்�து முககதியம். உஙகளுப்டய துபணவாதின், 
நண�ரகளதின், குடும்�த்தவரகளதின் உ்தவதிபய 
நாடுஙகள. கவுன்ெலிஙககுப் ல�ாஙகள. மருநது 
எடுப்�து உஙகளுககு நல்லது என உஙகளுப்டய 
உ்டல் �ராமாதிப்�ாளர நதிபனத்தால் அப்தக கருத்ததில் 
சகாளளுஙகள. 

 மகப்ல�ற்றுககு �தின்னர மனத 
்தளரச்ெதி உணபமயதிலலலய 
வருகதின்்றது. உ்தவதி ச�்றமுடியும் 
அதது்டன் அ்ததிலிருநது நீஙகள 
குணமப்டய முடியும்.

ச�ற்ல்றார
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 சுறுசுறுப்�ாக இருஙகள. உஙகளுப்டய உ்டல் 
ஆலராககதியமாக இருப்�்தற்கு, சுறுசுறுப்�ாக இருந்தல் 
உ்தவதிசெயகதின்்றது. மனத்தபகப்ப�ச் ெமாளதிப்�்தற்கும் 
அது உ்தவுகதி்றது. உ்டல் செயற்�ாடுகபள 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் லெரநது செயயுஙகள.

 நன்கு ொப்�திடுஙகள. உஙகளுப்டய முன்னு்தாரணத்ததில் 
இருநது உஙகளுப்டய �திளபள கற்றுகசகாளவான். 
�ழஙகள, காயக்றதிகள ல�ான்்ற ல�ாஷாககுளள 
உணவுகபள நீஙகள ொப்�திட்டால் அவளும் அப்த 
வதிரும்புவாள. நீஙகள இருவரும் ஆலராககதியமாக 
இருப்பீரகள. 

 ல�ாதுமானளவு ஓயவு எடுஙகள. ஒவசவாரு நாளும் 
ஒரு ெதில நதிமதி்டஙகளாவது ்தனதிபமயாக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள குடடிததூககம் ல�ாடும் ல�ாது 
ஓயசவடுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள இரவதில் 
எழும்புகதி்றான் எனதில், லநரதது்டன் �டுகபகககுப் 
ல�ாஙகள. இரவதில் ல�ாதுமானளவு நதித்ததிபர சகாளள 
முயற்ெதியுஙகள.

 உஙகளுப்டய உ்றவுகபள �லமாக பவத்ததிருஙகள. 
அபனததுப் ச�ற்ல்றாரகளுககும் ்தஙகளுப்டய அன்பு 
மற்றும் �ாலியல்த ல்தபவகள கதிப்டகக லவணடும். 
உஙகளுப்டய துபணயு்டன் ஒரு ஆலராககதியமான 
உ்றபவ கடடிசயழுப்புவ்தற்கு லநரம், ெக்ததி, இரககம், 
அன்பு என்�ன ல்தபவப்�டுகதின்்றன. அது உஙகளுககும் 
உஙகளுப்டய �திளபளககும் ச�றும்ததியான்தாக 
அபமயும்.

 ஆரவதது்டன் இருஙகள. கப்தப்�்தற்காக ஏபனய 
வளரநல்தாரு்டன் ஒன்றுலெரவ்தற்கான ஒரு  
ெந்தரப்�ம் ச�ற்ல்றாரகளுககுத ல்தபவ. ஏபனய 
ச�ற்ல்றாரகபளச் ெந்ததிககககூடிய இ்டஙகளுககு 
உஙகளுப்டய �திளபளபயக கூடடிச் செல்லுஙகள. 
நீஙகளும் உஙகளுப்டய �திளபளயும் பு்ததிய 
வதி்டயஙகபளக கற்கவும் செயயவும் முடியும். நீஙகள 
இருவரும் பு்ததிய நண�ரகபளயும் உருவாககலாம். 

 மகதிழச்ெதிபய அனு�வதியுஙகள. உஙகபளக கவனதிப்�்தன் 
ஒரு �கு்ததி மகதிழச்ெதிபய அனு�வதிப்�்தாகும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வதிபளயாடுஙகள, 
ஒன்்றாகச் ெதிாதியுஙகள. உஙகளுப்டய துபணயு்டனும் 
நண�ரகளு்டனும் கூ்ட மகதிழச்ெதியாக இருஙகள.

 

உஙகபளக கவனதியுஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் சுறுசுறுப்�ாக இருஙகள
 உ்டற்�யதிற்ெதி செயவ்தற்கு நீஙகள gym ல் லெர 

லவணடிய்ததில்பல. உஙகளுப்டய குழநப்தபய 
ஒரு ்தளளுவணடியதில் அல்லது baby carrier ல் 
பவததுகசகாணடு நீஙகள ஒரு நப்ட ல�ாகலாம். 
கூ்ட இன்சனாருவர இருந்தால் உஙகளுககு லமலும் 
மகதிழவாகவதிருககும். அல்த வய்ததில் குழநப்தயுளள 
இன்சனாரு ச�ற்ல்றாபரத ல்தடுஙகள. ஒன்்றாக 
ந்டப்�்தற்கு என ஒரு வழபமயான லநரதப்த 
உருவாககுஙகள.

 உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்ததும், நீஙகள ஒரு 
அணதிவகுப்புக குழுவதில் இருப்�்தாக �ாவபன 
செயயலாம். ஒரு அப்றயதிலிருநது இன்சனாரு 
அப்றககு நீஙகள அணதிவகுததுச் செல்லும் ல�ாது 
ஒரு வாத்ததியதப்த வாெதிப்�்தாகப் �ாவபன 
செயயுஙகள. நீஙகள �ாவபனசெயயும் வாத்ததியத்ததின் 
ஒலிபய எழுப்புஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
உஙகபளப் �திர்ததி�ணணுவார. மத்தளதப்த அடிப்�து 
அவனுககு அலுப்ப�க சகாடுககும் ல�ாது நீஙகள 
�ல்லியககருவதிபய (trumpet) வாெதிப்�்தாகப் �ாவபன 
செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் 
(preschooler) பகபயக காபல நீடடி ம்டககதித 
உ்டற்�யதிற்ெதி செயய முயற்ெதியுஙகள. நூலகத்ததிலிருநது 
ஒரு ஒளதிப்�்ததிவு நா்டாபவ இரவல் வாஙகுஙகள 
அல்லது TV யதில் உ்டற்�யதிற்ெதி நதிகழச்ெதி ஒன்ப்றப் 
�ாருஙகள. அபெவுகபள ஒன்்றாகச் செயவ்தால் 
மகதிழச்ெதிபய அனு�வதியுஙகள.

 ெதிாதிப்பு லநரம்
 நீஙகள நல்லாய உணரவ்தற்குச் ெதிாதிப்பு உ்தவதி 

செயயும். உஙகபளச் ெதிாதிககச் செயவது எபவ என ஒரு 
�டடியலிடுஙகள. ஒவசவாரு நாளும் ”ெதிாதிககும் லநரம்” 
ஒன்றுககுத ்ததிட்டமதிடுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன், நண�ரகளு்டன் அல்லது 
்தனதியாக முயற்ெதிப்�்தற்கு ெதில லயாெபனகள இல்தா.

•	பகயபெவுகளு்டன் ஒத்த ெந்தஙகபள (rhymes) மீளச் 
சொல்லத்தகக வதிபளயாடடுககபள வதிபளயாடுஙகள. 
ஒத்த ெந்தஙகபளச் சொல்லும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
குழநப்தயதின் பககபளயும் அபெயுஙகள. ெதில 
ஒத்த ெந்தஙகளதின் ல�ாது, அவளுப்டய உ்டலின் 
�கு்ததிகபளத ச்தாட்ட�டி அ்தன் ச�யரகபளச் 
சொல்லுஙகள. ெீககதிரலம, அ்தன் முடிவுககு வர முன்�ாக 
அவள ெதிாதிககத ச்தா்டஙகுவாள.

•	உஙகளுப்டய �ாலகபனச் (toddler) ெதிாதிகக பவகக 
லகாமாளதித்தனமான முக�ாவஙகபளக காடடுஙகள 
அதது்டன் வதிலஙகுகளதின் ஒலிகள ல�ான்்ற ஒலிகபள 
எழுப்புஙகள. 

•	உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் 
(preschooler) லெரநது லவடிகபகயான �ா்டல்கபள 
உருவாககதி அவற்ப்ற ஒன்்றாகப் �ாடுஙகள.

•	லவடிகபகககாக நண�ர ஒருவரு்டன் ஒன்றுலெருஙகள.
•	ஒரு லவடிகபகப் �்டம் �ாருஙகள.
•	லவடிகபகயான ச்தாபலககாடெதி நதிகழச்ெதி ஒன்ப்றப் 

�ாருஙகள.
•	ெதித்ததிரககப்தபய அல்லது ஒரு லவடிகபகப் புத்தகதப்த 

வாெதியுஙகள.
 

 ச�ற்ல்றாரகள, ்தஙகபளத ்தாம் 
கவனதிககும் ல�ாது ்தஙகளுப்டய 
�திளபளபயயும் ெதி்றப்�ாகக 
கவனதிககதின்்றாரகள. 

ச�ற்ல்றார லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 சுறுசுறுப்�ாக இருஙகள. உஙகளுப்டய உ்டல் 
ஆலராககதியமாக இருப்�்தற்கு, சுறுசுறுப்�ாக இருந்தல் 
உ்தவதிசெயகதின்்றது. மனத்தபகப்ப�ச் ெமாளதிப்�்தற்கும் 
அது உ்தவுகதி்றது. உ்டல் செயற்�ாடுகபள 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் லெரநது செயயுஙகள.

 நன்கு ொப்�திடுஙகள. உஙகளுப்டய முன்னு்தாரணத்ததில் 
இருநது உஙகளுப்டய �திளபள கற்றுகசகாளவான். 
�ழஙகள, காயக்றதிகள ல�ான்்ற ல�ாஷாககுளள 
உணவுகபள நீஙகள ொப்�திட்டால் அவளும் அப்த 
வதிரும்புவாள. நீஙகள இருவரும் ஆலராககதியமாக 
இருப்பீரகள. 

 ல�ாதுமானளவு ஓயவு எடுஙகள. ஒவசவாரு நாளும் 
ஒரு ெதில நதிமதி்டஙகளாவது ்தனதிபமயாக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள குடடிததூககம் ல�ாடும் ல�ாது 
ஓயசவடுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள இரவதில் 
எழும்புகதி்றான் எனதில், லநரதது்டன் �டுகபகககுப் 
ல�ாஙகள. இரவதில் ல�ாதுமானளவு நதித்ததிபர சகாளள 
முயற்ெதியுஙகள.

 உஙகளுப்டய உ்றவுகபள �லமாக பவத்ததிருஙகள. 
அபனததுப் ச�ற்ல்றாரகளுககும் ்தஙகளுப்டய அன்பு 
மற்றும் �ாலியல்த ல்தபவகள கதிப்டகக லவணடும். 
உஙகளுப்டய துபணயு்டன் ஒரு ஆலராககதியமான 
உ்றபவ கடடிசயழுப்புவ்தற்கு லநரம், ெக்ததி, இரககம், 
அன்பு என்�ன ல்தபவப்�டுகதின்்றன. அது உஙகளுககும் 
உஙகளுப்டய �திளபளககும் ச�றும்ததியான்தாக 
அபமயும்.

 ஆரவதது்டன் இருஙகள. கப்தப்�்தற்காக ஏபனய 
வளரநல்தாரு்டன் ஒன்றுலெரவ்தற்கான ஒரு  
ெந்தரப்�ம் ச�ற்ல்றாரகளுககுத ல்தபவ. ஏபனய 
ச�ற்ல்றாரகபளச் ெந்ததிககககூடிய இ்டஙகளுககு 
உஙகளுப்டய �திளபளபயக கூடடிச் செல்லுஙகள. 
நீஙகளும் உஙகளுப்டய �திளபளயும் பு்ததிய 
வதி்டயஙகபளக கற்கவும் செயயவும் முடியும். நீஙகள 
இருவரும் பு்ததிய நண�ரகபளயும் உருவாககலாம். 

 மகதிழச்ெதிபய அனு�வதியுஙகள. உஙகபளக கவனதிப்�்தன் 
ஒரு �கு்ததி மகதிழச்ெதிபய அனு�வதிப்�்தாகும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வதிபளயாடுஙகள, 
ஒன்்றாகச் ெதிாதியுஙகள. உஙகளுப்டய துபணயு்டனும் 
நண�ரகளு்டனும் கூ்ட மகதிழச்ெதியாக இருஙகள.

 

உஙகபளக கவனதியுஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் சுறுசுறுப்�ாக இருஙகள
 உ்டற்�யதிற்ெதி செயவ்தற்கு நீஙகள gym ல் லெர 

லவணடிய்ததில்பல. உஙகளுப்டய குழநப்தபய 
ஒரு ்தளளுவணடியதில் அல்லது baby carrier ல் 
பவததுகசகாணடு நீஙகள ஒரு நப்ட ல�ாகலாம். 
கூ்ட இன்சனாருவர இருந்தால் உஙகளுககு லமலும் 
மகதிழவாகவதிருககும். அல்த வய்ததில் குழநப்தயுளள 
இன்சனாரு ச�ற்ல்றாபரத ல்தடுஙகள. ஒன்்றாக 
ந்டப்�்தற்கு என ஒரு வழபமயான லநரதப்த 
உருவாககுஙகள.

 உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்ததும், நீஙகள ஒரு 
அணதிவகுப்புக குழுவதில் இருப்�்தாக �ாவபன 
செயயலாம். ஒரு அப்றயதிலிருநது இன்சனாரு 
அப்றககு நீஙகள அணதிவகுததுச் செல்லும் ல�ாது 
ஒரு வாத்ததியதப்த வாெதிப்�்தாகப் �ாவபன 
செயயுஙகள. நீஙகள �ாவபனசெயயும் வாத்ததியத்ததின் 
ஒலிபய எழுப்புஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
உஙகபளப் �திர்ததி�ணணுவார. மத்தளதப்த அடிப்�து 
அவனுககு அலுப்ப�க சகாடுககும் ல�ாது நீஙகள 
�ல்லியககருவதிபய (trumpet) வாெதிப்�்தாகப் �ாவபன 
செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் 
(preschooler) பகபயக காபல நீடடி ம்டககதித 
உ்டற்�யதிற்ெதி செயய முயற்ெதியுஙகள. நூலகத்ததிலிருநது 
ஒரு ஒளதிப்�்ததிவு நா்டாபவ இரவல் வாஙகுஙகள 
அல்லது TV யதில் உ்டற்�யதிற்ெதி நதிகழச்ெதி ஒன்ப்றப் 
�ாருஙகள. அபெவுகபள ஒன்்றாகச் செயவ்தால் 
மகதிழச்ெதிபய அனு�வதியுஙகள.

 ெதிாதிப்பு லநரம்
 நீஙகள நல்லாய உணரவ்தற்குச் ெதிாதிப்பு உ்தவதி 

செயயும். உஙகபளச் ெதிாதிககச் செயவது எபவ என ஒரு 
�டடியலிடுஙகள. ஒவசவாரு நாளும் ”ெதிாதிககும் லநரம்” 
ஒன்றுககுத ்ததிட்டமதிடுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன், நண�ரகளு்டன் அல்லது 
்தனதியாக முயற்ெதிப்�்தற்கு ெதில லயாெபனகள இல்தா.

•	பகயபெவுகளு்டன் ஒத்த ெந்தஙகபள (rhymes) மீளச் 
சொல்லத்தகக வதிபளயாடடுககபள வதிபளயாடுஙகள. 
ஒத்த ெந்தஙகபளச் சொல்லும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
குழநப்தயதின் பககபளயும் அபெயுஙகள. ெதில 
ஒத்த ெந்தஙகளதின் ல�ாது, அவளுப்டய உ்டலின் 
�கு்ததிகபளத ச்தாட்ட�டி அ்தன் ச�யரகபளச் 
சொல்லுஙகள. ெீககதிரலம, அ்தன் முடிவுககு வர முன்�ாக 
அவள ெதிாதிககத ச்தா்டஙகுவாள.

•	உஙகளுப்டய �ாலகபனச் (toddler) ெதிாதிகக பவகக 
லகாமாளதித்தனமான முக�ாவஙகபளக காடடுஙகள 
அதது்டன் வதிலஙகுகளதின் ஒலிகள ல�ான்்ற ஒலிகபள 
எழுப்புஙகள. 

•	உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் 
(preschooler) லெரநது லவடிகபகயான �ா்டல்கபள 
உருவாககதி அவற்ப்ற ஒன்்றாகப் �ாடுஙகள.

•	லவடிகபகககாக நண�ர ஒருவரு்டன் ஒன்றுலெருஙகள.
•	ஒரு லவடிகபகப் �்டம் �ாருஙகள.
•	லவடிகபகயான ச்தாபலககாடெதி நதிகழச்ெதி ஒன்ப்றப் 

�ாருஙகள.
•	ெதித்ததிரககப்தபய அல்லது ஒரு லவடிகபகப் புத்தகதப்த 

வாெதியுஙகள.
 

 ச�ற்ல்றாரகள, ்தஙகபளத ்தாம் 
கவனதிககும் ல�ாது ்தஙகளுப்டய 
�திளபளபயயும் ெதி்றப்�ாகக 
கவனதிககதின்்றாரகள. 

ச�ற்ல்றார லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள

Parent - Tamil
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